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UH ! QUIN CANGUELI
Espectacle

d’animació i titelles

per als que són capaços

d’imaginar bèsties, fantasmes, monstres i a més, espantar-los.

Uh!!

Imaginat que passa quan la bèstia, la granota, la bruixa,

el rellotge de paret, la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus
amics s’ajunten per fer uns festa... és:

La Festa del CANGUELI.
Uh!!,

No t’espantis si el que veus no és el que penses, si el que

passa no és el que creus... gaudeix i deixa’t portar.
Has de conèixer les criatures més dolentes i terribles de les
nostres cançons i cridar, cridar...

NO EM FAS POR!

FITXA ARTÍSTICA

TÍTOL: Uh! Quin cangueli
GÈNERE: Animació musical infantil i titelles
LLENGUA DE L’ESPECTACLE: Català o castellà
DURADA: 60 minuts
DIRECCIÓ: Jordi Granell
COMPOSICIÓ MÚSIQUES I LLETRES CANÇONS: Rubén Satorra, Robert
Riu, Geppeto Mateu, Jordi Granell , Jr. Ibaceta, Victor Polo i Sònia
Ardanuy
DISSENY I CONFECCIÓ VESTUARI: Xip Xap
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA: Maribel Pérez i Creamix
DISSENY I CONTRUCCIÓ TITELLES: Maribel Pérez i Creamix
INTÈRPRETS: David Vall (bateria), Santi de Pablo (guitarra), José Ramón
Ibaceta (baix), Jordi Granell (cantant animador) Oscar Ribes (titellaire)
PRODUCCIÓ: Xip Xap S.L.

FITXA TÈCNICA


Escenari de 8 x 6 m



Presa de llum a peu d’escenari de 4000 w a 220 v



Descàrrega directa a l’escenari amb la furgoneta



Vestidor per a 5 persones amb lavabo i aigua corrent

Temps de muntatge: 1,5 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA XIP XAP
La Companyia de Carrer Xip Xap neix l’any 1.983 a la ciutat de Lleida. En
els nostres inicis ens vam especialitzar en espectacles adreçats al públic
més menut; animació, cercaviles, pallassos, titelles, ... però a finals de 1.984
ens endinsem en

un nou camp dirigit al jovent i a públic més gran:

espectacles pirotècnics, accions especials, espectacles de carrer de gran
format i teatre per a tots els públics. És a partir de l’any 1.999 que
comencem a treballar a més, amb espectacles de teatre específicament per
adults: comèdies i vodevils.

Actualment oferim espectacles de tot tipus i per a tots els públics:
animacions infantils, animacions amb escuma, teatre de titelles, cercaviles,
accions especials per esdeveniments diversos i teatre de text per petits i
grans.

Monstres

Bruixes

Esquelets

Més monstres

Peixos

Vespes i granotes

I un tron parlador

VOSALTRES NOMÉS CAL QUE CRIDEU

NO EM FAS POR!
Tràiler

